
 

 

 

PARTEA 1 

1. Denumirea operatorului: S.C. ARAMIS INVEST S.R.L., cu sediul în Baia Mare, strada 

Speranței, nr. 3–5, județul Maramureș, CUI RO 6793010, tel/fax +40 262 220 777. 

2. Amplasamentul instalației de producere a spumelor poliuretanice flexibile, aparținând 

S.C..Aramis Invest S.R.L., situat pe strada Speranței, nr. 3–5, intră sub incidența reglementărilor și 

dispozițiilor Legii nr. 59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în 

care sunt implicate substanțe periculoase. În acest sens firma a depus la Secretariatul de Risc al 

Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, cu numărul de înregistrare 5873/12.06.2017, Raportul 

de Securitate pentru S.C. Aramis Invest S.R.L. actualizat în luna iunie 2017.  

3. Activitatea care intră sub incidența  prevederilor Legii 59/2017 este  producția de spume 

poliuretanice flexibile. Materiile prime principale sunt depozitate în rezervoare de 50 m3, în incinte 

special destinate fiecărui tip de materie primă, incinte prevăzute cu cuve de retenție. În cadrul 

procesului de producție materiile prime și cele auxiliare  sunt alimentate în circuit inchis într-o mașină 

de spumare, rezultatul fiind blocuri de burete cu lungime de 60 metri. 

Spuma poliuretanică, astfel, obținută este mai departe utilizată la fabricarea saltelelor de diferite tipuri 

și a mobilierului tapițat. 

4. Substanța relevantă din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major 

este toluen diizocianatul, substanță toxică și periculoasă pentru mediu. Caracteristicile substanței sunt 

prezentate în tabelul de mai jos : 

Denumirea 

substanței  
Nr CAS  Clasificarea substanței  

2,4-/2,6-toluen 

diizocianat 

26471-62-5 

 

Cancerogenicitate, Categoria 2 (H351) 

Iritarea pielii, Categoria 2 (H315) 

Iritarea ochilor, Categoria 2 (H319) 

Toxicitate asupra unui organ ţintă specific (o singură expunere), 

Categoria 3 (H335) 

Sensibilizare a căilor respiratorii, Categoria 1 (H334) 

Sensibilizare a pielii, Categoria 1 (H317) 

Periculos cronic pentru mediul acvatic, Categoria 3 (H412) 

 

 

 



 

 

5. Compania desfășoară activități de conștientizare și instruire a vecinătăților S.C. Aramis Invest 

S.R.L. conform diagramei zonelor de siguranță stabilite prin Raportul de Securitate, după cum 

urmează : 

a. Modul de înștiintare și alarmare  

În caz de accident major se va declanșa sirena de alarmare a societății prin semnalul ʺAlarmă la 

dezastreʺ, durata semnalului fiind de 2 minute – 5 sunete a câte 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 

secunde între ele.  

b. Modul de comportare 

La recepționarea semnalului se va acționa astfel:  

 Persoanele se vor izola în încăperi ale căror geamuri și uși sunt închise ermetic; 

 Aceste încăperi vor fi părăsite numai la recepționarea semnalului ʺÎncetarea alarmeiʺ – care 

constă dintr-un sunet continuu de aceeași intesitate cu durata de 2 minute sau la 

recepționarea comunicatelor transmise de personalul responsabil cu gestionarea 

evenimentului; 

 Atunci când adăpostirea nu este posibilă, se va folosi o batistă pentru a acoperi căile 

respiratorii și se va respira prin aceasta, cât mai aproape de sol; 

 Îndepărtarea de zona afectată se va face pe direcția perpendiculară de bătaie a vântului; 

 Se va păstra calmul; 

 Persoanele cuprinse de panică vor fi ajutate să depăsească momentul;  

 Vor fi respectate instrucțiunile și recomandările personalului responsabil cu gestionarea 

evenimentului. 

În cazul unui accident major pe amplasament, S.C. Aramis Invest S.R.L. desfășoară activitățile 

prevăzute în Planul de Urgență Intern și acționează pentru limitarea și înlăturarea efectelor acestuia.  

S.C. Aramis Invest S.R.L. are implementată o procedură de informare anuală a tuturor persoanelor  

care ar putea fi afectate de un accident major asupra acestui aspect; informarea se face atât 

personal, cât și prin postarea informării pe site-ul firmei : 

https://aramisfoams.ro/wp-content/uploads/2018/07/Informarea populatiei  

 

6. Ultima vizită efectuată pe amplasament de către organele de control a avut loc în 22–24 mai 

2018. Informații suplimentare la cerere despre inspecție, planul de inspecție și alte date, în temeiul 

legal, se pot furniza de către: 

- Sediul firmei S.C. Aramis Invest S.R.L. din strada Speranței, nr 3–5,  Baia Mare  

- Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș  

- Garda Națională de Mediu Maramureș  

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență ʺGheorghe Pop de Băsești ʺ al județului 

Maramureș  

 

https://aramisfoams.ro/wp-content/uploads/2018/07/Informarea%20populatiei


 

 

PARTEA 2 

 

1. Potențialul de pericol deosebit al activității este generat de: 

 existența unor tehnologii și instalații care utilizează substanțe toxice sau periculoase (în 

special toluen diizocianat); 

 vehicularea unor cantități importante și existența unor stocuri mari de materiale conținând 

substanțe cu potențial toxic. 

Principalele tipuri de scenarii de accidente majore se referă în primul rând la stocare și vehiculare de 

substanțe toxice și potențial periculoase, degajări sau deversări accidentale de substanțe toxice sau 

nocive pentru mediu.  

Pentru minimalizarea efectelor unui accident tehnologic, S.C. Aramis Invest S.R.L. a luat o serie de 

măsuri în concordanță cu cele mai bune practici disponibile.  

Prin Raportul de Securitate s-au identificat și evaluat pericolele majore. De asemenea, s-au 

automatizat procesele și monitorizarea tehnologică. Există o monitorizare permanentă, automată a 

emisiilor de diizocianați; în plus, există un program de monitorizare  a tuturor factorilor de mediu. 

Compania a  realizat planificarea pentru situații de urgență, care cuprinde Planul de Urgență Internă, 

Planul de Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale, precum și Graficul de Testare și Evaluare 

a Scenariilor posibile din Planul de Urgență Internă. 

2. Prevenirea accidentelor majore este pentru S.C. Aramis Invest S.R.L. un angajament pentru o 

dezvoltare durabilă, orientată către protecția sănătății persoanelor angajate, a mediului natural și o 

economie prosperă și susternabilă. În Planul de Urgență Internă și Planul de Prevenire și Combatere 

a Poluărilor Accidentale, conform reglementărilor specifice în vigoare sunt prevăzute proceduri exacte 

pentru intervenții în caz de accident tehnologic, procedura de alarmare a serviciilor de intervenție 

externe și atribuțiile echipelor proprii de intervenție . 

 

3. În baza art. 12, alin. (2) ISUJ elaborează Planul de Urgență Externă. În consecință, S.C. 

Aramis Invest S.R.L. urmează instrucțiunile autorităților îndriduite. 

 

4. Amplasamentul S.C. Aramis Invest S.R.L. se află în apropierea frontierei cu alte state. Prin 

Raportul de Securitate, studiul de impact al activității a S.C. Aramis Invest S.R.L. nu generează efecte 

transfrontaliere asupra mediului. 


